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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              3. november 2011 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i 

 

Studienævn for Journalistik 

den 10. november 2011 kl. 11:30-13:30  

i mødelokalet på Journalistik 
 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 29. september 2011  

 

2. Meddelelser 

(Se side 2 ff.) 

 

3. Ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

4. Ansøgning om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

5. Procedure for behandling af forhåndsgodkendelser for meritoverførsel på kandidat-

uddannelsens linje A 

 

6. Godkendelse af pensum for vintereksamen 2011/12 

 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2012 

 

8. Godkendelse af læseplan for foråret 2012 

 

9. Ændring af studieordning for kandidatuddannelsen 

 

10. Opfølgning på semestermøde 

 

11. Eventuelt 

 

     

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  
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Bilag til pkt. 2. Meddelelser, møde i Studienævn for Journalistik 10. november 2011 

 

A. Ny udgave af brochuren ’Livet som universitetsstuderende. Bachelor – en 3-årig universitets-

uddannelse’.  

 

B. Kopi af Journalistiks svar på høring om procedurer ved afvikling af eksamener.  

 

C. Kopi af Journalistiks svar på dekanatets kvalificering af program og projekter i ’De studeren-

de i centrum’. 

 

D. Politik for digitale skriftlige stedprøver ved Samfundsvidenskab, godkendt på studieleder-

møde den 6. september 2011. 

 

E. Censorrapporter fra sommereksamen 2011 (j.nr. II.14.01).  

 

F. Sager behandlet af formanden: godkendt meritoverførsel af ’Komparativ politik’ for 170389. 

 

G. Godkendte specialeoplæg: 

 
 310385  
 Emne: Hvad er det, der kan få forældre til at slå deres egne børn ihjel? Og hvordan kan 

det komme dertil uden at myndigheder/kommune/stat/omgivelser griber ind? 

 Vejleder: Christoffer Stig Christensen 

 Frist: 30. marts 2012 

 

 130955 

 Emne: Frivilligt arbejde udgør fundamentet under det danske foreningsliv, og ikke meget 

tyder på, at danskerne i dag udfører mindre frivilligt arbejde end tidligere. Men 

hvad driver disse ildsjæle, hvad kendertegner dem, og hvilke konsekvenser for 

foreningslivet og lokalsamfundet kan det få, hvis deres nuværende engagement 

svækkes eller skifter karakter? Bærer den frivillige indsats lønnen i sig selv for 

udøveren, eller mødes foreningerne i nogen grad af konkrete gensidighedsfor-

ventninger om ’noget for noget’? 

 Vejleder: Klaus Levinsen 

 Frist: 1. februar 2012. 

 

 230784  

 Emne: Hvordan kommer kampen mellem det regulative, det normative og det kognitive 

niveau til udtryk i nyhedsdækningen i mexicanske medier? 

 Vejleder: Charlotte Wien 

 Frist: 5. marts 2012 

 

 260185 

 Emne: Hvorhen bevæger den politiske journalistik i Danmark sig: Politik, personer eller 

proces? 

 Vejleder: Erik Albæk 

 Frist: 15. marts 2012 
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 100481 

 Emne: Hvordan anvendes brugergenereret indhold i regionale dagblade og hvorfor? 

 Vejleder: Morten Skovsgaard 

 Frist: 28. marts 2012 

 

H. Følgende har bestået kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.): 

Camilla Bojsen Stampe 

Laura Marie Sørensen 

Sofie Toftgaard Janerka 

Sol Stoffregen 


